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 ZZ/102/071/D/2020                                                                      

 Gdańsk, 24.04.2020 r. 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

 

1. Politechnika Gdańska Centrum Morskich Technologii Militarnych, na podstawie Rozdziału 4a 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 

984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) ogłasza nabór pracownika do prac przy montażu 

mechanicznym, elektrycznym i elektronicznym podzespołów i urządzeń produkowanych w 

CMTM PG. 

2. Wymagania dotyczące pracownika: 

 Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 Kandydat nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe; 

 Kandydat nie jest objęty toczącym się przeciwko niemu postępowaniem w sprawach o 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie 

skarbowe;  

3. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres maj-wrzesień 2020 r. 

4. Oferta cenowa wraz z załącznikami potwierdzającymi wymagania z pkt. 2 prosimy składać na 

adres: Politechnika Gdańska, Centrum Morskich Technologii Militarnych, ul. Sobieskiego 7, 80-

216 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: cmtm@pg.edu.pl do dnia 30.04.2020 r. do 

godziny 12:00. 

5. Uwaga: 

 Zlecający skontaktuje się z wybranymi osobami. 

 Zlecający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.  

6. Prosimy o umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że administratorem zebranych 

danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Mam prawo 

dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania". 

 


